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1.9 Drink-Pack-Fun 5 Liter
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1.10 Party-Pack, 5 Liter Beer Can (Alu)
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1.11 Rocket-Tower Single, 1x 3 Liter
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1.12 Rocket-Tower dyshe, 2x 3 Liter
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1.13 Twin Pack, kanaçe dhe shishe shpine
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Përmbajtja Vazhdon ...
8. Paketa Rocket pajisje
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8.1 AFG Pije Kontenjeri NC, 5-litër, 11-litra, 19-litër
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8.10 përfshirë platformës shitësi. 3-përparme xhepat
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9. Rocket Paketa Kushtet Biznes & Kushtet
9.1 Rocket Paketa Kushtet Biznes & Kushtet
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9.2 Rocket Paketa Kushtet Biznes & Kushtet (CONTINUATION)

54

3

Basic 15 Liter "Non-Carbonated Pije"
Universal Pije Backpack, me izolim të mirë (deri në 2 orë). Shpinës Cover identike me modelet Premium. Por të pajisur me enë plastike pije 15-litër.
Mund të përdoret për pije akoma, të nxehtë dhe të ftohtë. Low-çmim pije motorino shpinës!

standard Tap
Ilustrim: Produkt karakteristika për
pije asnjë-gazuara

Premium Tap

dekoratë fleksibël reklamat nga
printime letër pas fletë metalike

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER ose BLACK
- Shpinës gjeresia: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 3,8 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 44,5 x L 60 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 120-300 ml
- Pije Kontenjeri: ushqim i përshtatshëm plastike (PE), përmbajtja e 15-L
- përfshirë platformës shitësi. 3 çanta e para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 249.00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 289.00
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Basic 15 Liter "Carbonated Pije"
Universal Pije Backpack, me izolim të mirë (deri në 2 orë). Shpinës Cover identike me modelet Premium. Por të pajisur me enë plastike pije 15-litër.
Mund të përdoret për pije ende, nxehtë dhe të ftohtë, si dhe për pije të gazuara. Low-çmim pije motorino shpinës!

standard Tap
Ilustrim: Produkt karakteristika për
pije asnjë-gazuara

Premium Tap

Dora operuar Air Pump bashkangjitur
parzmore shpinës

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER ose BLACK
- Shpinës gjeresia: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 3,8 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 44,5 x L 60 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 120-300 ml
- Pije Kontenjeri: Ushqimi plastik i përshtatshëm (PE), përmbajtja e 15-L
- Dora operuar Pump Air si pajisje nën presion (të përshtatshme për çdo lloj pije)
- përfshirë platformës shitësi. 3 çanta e para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * Nuk ilustrohet

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 319,00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 359,00
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Premium 5 Liter "Non-Carbonated Pije"
Versioni i vogël i backpacks universalisht të aplikueshme pije. Të ngurta, pije shpinës fuqishme me peshë të ulët dhe izolim të mirë (deri në 2 orë).
Mund të përdoret për të gjithë "ende" pije, nxehtë dhe të ftohtë. Të përshtatshme për shërbim të pakomplikuar dhe të shpejtë pije.

Ilustrim: Produkt karakteristika për

standard Tap

Premium Tap

pije asnjë-gazuara

dekoratë fleksibël reklamat nga futur letër
pas fletë metalike

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 4,0 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 30,5 x L 64,5 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 90-150 ml
- Pije Container: AFG Container NC (çeliku), Gravity-Fed, përmbajtja e 5-Liter
- përfshirë platformës shitësi. 3 çanta e para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * See Ilustrimi i mësipërm

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 299.00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 339,00
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Premium 5 Liter "Carbonated Pije"
Versioni i vogël i backpacks universalisht të aplikueshme pije. Të ngurta, pije shpinës fuqishme me peshë të ulët dhe izolim të mirë (deri në 2 orë).
Mund të përdoret për të shërbyer të gjitha llojet e "gazuara dhe ende" pije, nxehtë dhe të ftohtë. Të përshtatshme për shërbim të pakomplikuar dhe të
shpejtë pije.

standard Tap

Ilustrim: Produkt përmban për pije të
gazuara

Premium Tap
dekoratë fleksibël reklamat nga futur letër
pas fletë metalike

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 4,0 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 30,5 x L 64,5 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 90-150 ml
- Pije Container: AFG Container NC (çeliku), 5-Liter content
- Dora operuar Pump Air si pajisje nën presion (të përshtatshme për çdo lloj pije)
- përfshirë platformës shitësi. 3 çanta e para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * See Ilustrimi i mësipërm

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 369.00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 409.00
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Premium 11 Liter "Non-Carbonated Pije"
Absolutisht të ngurta, pije shpinës fuqishme me peshë të ulët dhe izolim të mirë (deri në 2 orë). Mund të përdoret për të gjitha llojet e "none-gazuara"
Pije, e nxehtë dhe të ftohtë. Të përshtatshme për një shërbim të pakomplikuar dhe të shpejtë pije. Easy Trajtimi, mbushjes shpejtë dhe pastrim!

standard Tap
Ilustrim: Produkt përmban për pije
nuk-gazuara

Premium Tap
Kupa bombol me vrimë nxjerrëse për gota e
disponueshme 120-300 ml

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 5,5 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 44.5 x L 60 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 120-300 ml
- Pije Container: AFG Container NC (çeliku), Gravity-Fed, përmbajtja e 11-Liter (3 US-Gallons)
- përfshirë platformës shitësi. 3 çanta e para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 339,00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 379.00
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Premium 11 Liter "Carbonated Pije"
Absolutisht të ngurta, pije shpinës fuqishme me peshë të ulët dhe izolim të mirë (deri në 2 orë). Mund të përdoret për të gjitha llojet e pijeve të gazuara
"dhe askush-të gazuara", të nxehtë dhe të ftohtë. Të përshtatshme për një shërbim të pakomplikuar dhe të shpejtë pije. Easy Trajtimi, mbushjes
shpejtë dhe pastrim!

standard Tap
Ilustrim: Produkt përmban për pije të
gazuara

Premium Tap

Dora operuar Pump Air si pajisje
nën presion
* pajisje mëtejshme presion mbi kërkesën *

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 5,5 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 44.5 x L 60 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 120-300 ml
- Pije Container: AFG Container NC (çeliku), përmbajtja e 11-Liter (3 US-Gallons)
- Dora operuar Pump Air si pajisje nën presion (të përshtatshme për çdo lloj pije)
- përfshirë platformës shitësi. 3 çanta e para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 409.00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 449,00
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Pro 11 Liter "Non-Carbonated Pije"
Provuar për shumë vite, përfundimtar pajisje të lëvizshme shpërndarëse për shërbimin profesional pije. Veçanërisht të fuqishme, të qëndrueshme dhe
shumë izolues (deri në 3 orë) ndërtimin e shpinës. Të përshtatshme për dispensimit universal aplikimit të pijeve të gazuara nuk-nxehtë dhe të ftohtë.

standard Tap

Ilustrim: Produkt përmban për pije
nuk-gazuara

Premium Tap
Pro 11-Liter, siguron një pamje
profesionale markë

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 52 x W 35 x D 35 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 6,5 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 43 x L 79 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 120-300 ml
- Pije Container: AFG Container NC (çeliku), Gravity-Fed, përmbajtja e 11-Liter (3-USGallons)
- Speciale Backpack Cover: ndërtimi i përforcuar nga struts alumini të përfshira në pjesën e prapme
- Izolimin Plus, deri në 3 orë ose më shumë përmes ISO mbuluar shtesë për enë pije
- përfshirë platformës shitësi. 3 çanta e para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * See Ilustrimi i mësipërm

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 409.00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 449,00
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Pro 11 Liter "Carbonated Pije"
Provuar për shumë vite, përfundimtar pajisje të lëvizshme shpërndarëse për shërbimin profesional pije. Veçanërisht të fuqishme, të qëndrueshme dhe
shumë izolues (deri në 3 orë) ndërtimin e shpinës. Të përshtatshme për aplikim universal. Mund të përdoret për të gjitha llojet e pijeve "gazuara dhe
askush-gazuara, të nxehtë dhe të ftohtë.

standard Tap

Premium Tap

Ilustrim: Produkt përmban për pije të
gazuara

Pro 11-Liter, siguron një pamje
profesionale markë

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 52 x W 35 x D 35 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 6,5 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 43 x L 79 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 120-300 ml
- Pije Kontenjeri: AFG Kontenjeri NC (çeliku), përmbajtja e 11-litër (3-USGallons)
- Dora operuar Pump Air si pajisje nën presion (të përshtatshme për çdo lloj pije)
- Speciale Backpack Cover: ndërtimi i përforcuar nga struts alumini të përfshira në pjesën e prapme
- Izolimin Plus, deri në 3 orë ose më shumë përmes ISO mbuluar shtesë për enë pije
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * See Ilustrimi i mësipërm

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 479,00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 519.00
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Pro 19 Liter "Non-Carbonated Pije"
Provuar për shumë vite, Ultimate pajisje të lëvizshme dispenzim për shërbimin profesional pijeve si XL Plus Size. Veçanërisht të fuqishme, të
qëndrueshme dhe shumë izolues (deri në 3 orë) ndërtimin e shpinës. Të përshtatshme për të shpërndarë të gjitha llojet e pijeve të gazuara nuk-të
nxehtë dhe të ftohtë.

XL-Variant i Mobile Pije
Shërbimit!

standard Tap
Ilustrim: Produkt përmban për pije
nuk-gazuara

Premium Tap

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 72 x W 35 x D 35 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 8,5 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 63 x L 77,5 cm
-

Cup bombol me vrimë nxjerrëse: Sand / White, plastike, të përshtatshme për gota e disponueshme 350-710 ml.

- Pije Container: AFG Container NC (çeliku), Gravity-Fed, përmbajtja e 19-Liter (5-USGallons)
- Speciale Backpack Cover: ndërtimi i përforcuar nga struts alumini të përfshira në pjesën e prapme
- Izolimin Plus, deri në 3 orë ose më shumë përmes ISO mbuluar shtesë për enë pije
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 489,00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 529.00
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Pro 19 Liter "Carbonated Pije"
Provuar për shumë vite, Ultimate pajisje të lëvizshme dispenzim për shërbimin profesional pijeve si XL Plus Size. Veçanërisht të fuqishme, të
qëndrueshme dhe shumë izolues (deri në 3 orë) ndërtimin e shpinës. Të përshtatshme për të shpërndarë të gjitha llojet e gazuara dhe pije asnjë-të
gazuara, të nxehtë dhe të ftohtë.

XL-Variant i Mobile Pije
Shërbimit!

standard Tap
Ilustrim: Produkt përmban për pije të
gazuara

Dora operuar Pump Air si pajisje

Premium Tap

nën presion
* pajisje mëtejshme presion mbi kërkesën *

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 72 x W 35 x D 35 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 8,5 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 63 x L 77,5 cm
-

Cup bombol me vrimë nxjerrëse: Sand / White, plastike, të përshtatshme për gota e disponueshme 350-710 ml.

- Pije Kontenjeri: AFG Kontenjeri NC (çeliku), përmbajtja e 19-litër (5-USGallons)
- Dora operuar Pump Air si pajisje nën presion (të përshtatshme për çdo lloj pije)
- Speciale Backpack Cover: ndërtimi i përforcuar nga struts alumini të përfshira në pjesën e prapme
- Izolimin Plus, deri në 3 orë ose më shumë përmes ISO mbuluar shtesë për enë pije
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 559,00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 599.00
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Kombi 2x 11 Liter "Non-Carbonated Pije"
Sistemi dispenzim Mobile për Pije Shërbimit Profesional. Ju lejon për të shërbyer 2 lloje të pijeve nga një sistem shpinës. Veçanërisht të fuqishme, të
qëndrueshme dhe shumë izolues (deri në 3 orë) ndërtimin e shpinës. Version është i përshtatshëm për dispenzim e pijeve nuk-të gazuara, të nxehtë
dhe të ftohtë.

standard Tap

Ilustrim: Produkt përmban për pije
nuk-gazuara

Premium Tap
2 kontejnerët izoluar veçmas pije
11-litër

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 52 x W 52 x D 32 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 11,0 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 44 x L 91 cm
-

Cup bombol me vrimë nxjerrëse: Sand / White, plastike, të përshtatshme për gota e disponueshme 350-710 ml.

- Pije Container (2x): AFG Container NC (çeliku), Gravity-Fed, përmbajtja e 11-Liter (3 US-Gallons)
- Speciale Backpack Cover: ndërtimi i përforcuar nga struts alumini të përfshira në pjesën e prapme
- Izolimin Plus, deri në 3 orë ose më shumë përmes ISO mbuluar shtesë për enë pije
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap
përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 529.00

Çmimi / Njësia: EUR 609.00
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Kombi 2x 11 Liter "Carbonated Pije"
Sistemi dispenzim Mobile për Pije Shërbimit Profesional. Ju lejon për të shërbyer 2 lloje të pijeve nga një sistem shpinës. Veçanërisht të fuqishme, të
qëndrueshme dhe shumë izolues (deri në 3 orë) ndërtimin e shpinës. Version është i përshtatshëm për dispenzim të gjitha llojeve të gazuara dhe pije
asnjë-të gazuara, të nxehtë dhe të ftohtë.

standard Tap

Ilustrim: Produkt përmban për pije të
gazuara

Premium Tap

2 kontejnerët izoluar veçmas pije
11-litër

Dora operuar Pump Air si pajisje
nën presion

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Ngjyra: SILVER
- Shpinës gjeresia: H 52 x W 52 x D 32 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 11,0 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 44 x L 91 cm
-

Cup bombol me vrimë nxjerrëse: Sand / White, plastike, të përshtatshme për gota e disponueshme 350-710 ml

- Pije Container (2x): AFG Container NC (çeliku), përmbajtja e 11-Liter (3 US-Gallons)
- Dora operuar Air Pump incl. T-bashkues si pajisje nën presion (të përshtatshme për çdo lloj pije)
- Speciale Backpack Cover: ndërtimi i përforcuar nga struts alumini të përfshira në pjesën e prapme
- Izolimin Plus, deri në 3 orë ose më shumë përmes ISO mbuluar shtesë për enë pije
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 619.00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 699.00
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Kombi 2x 15 Liter "Non-Carbonated Pije"
Sistemi shperndarese lëvizshme me dy enë plastike (NP), për të zbrazet ne menyre te pavarur nga njeri-tjetri. Me këtë model kompakt shpinës pije, dy
pije të ndryshme mund të jenë të shërbyer në të njëjtën kohë. Version është i përshtatshëm për të shpërndarë pije nuk-të gazuara, të nxehtë dhe të
ftohtë. peshë të ulët dhe të kapacitetit ngarkesë të lartë të siguruar një shërbim të pakomplikuar pije. Shpejt mbushur deri dhe të shërbimit të fillojmë ...

Compact pije shpinës me dy
kontejnerë pije çdo 15 litra, e bërë prej
plastike

standard Tap
Ilustrim: Produkt përmban për pije
nuk-gazuara

Premium Tap

Dritë shpinës pesha kapacitet
ngarkesë të lartë

Product Features / Të dhëna teknike:

Disponueshmëria në kërkesë!
- Materiali: najlon 7575 SUPRA-tex
- Standard Ngjyra: kuqe apo e zezë
- Shpinës Dimension: H 52 x W 36 x D 40 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 5,2 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 43,5 x L 87,5 cm
-

Cup bombol me vrimë nxjerrëse: Sand / White, plastike, të përshtatshme për gota e disponueshme 350-710 ml

- Pije Container (2x): Ushqimi / pije të përshtatshme plastike (PE), përmbajtja e 15 Liter
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 329.00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 409.00
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Kombi 2x 15 Liter "Carbonated Pije"
Sistemi shperndarese lëvizshme me dy enë plastike (NP), për të zbrazet ne menyre te pavarur nga njeri-tjetri. Me këtë model kompakt shpinës pije, dy
pije të ndryshme mund të jenë të shërbyer në të njëjtën kohë. Version është i përshtatshëm për të shpërndarë pije nuk-të gazuara, të nxehtë dhe të
ftohtë. peshë të ulët dhe të kapacitetit ngarkesë të lartë të siguruar një shërbim të pakomplikuar pije. Kur përdorni pompë e ajrit me T-bashkues,
shpinës është gjithashtu i përshtatshëm për shperndarjen e pijeve të gazuara.

Duke përdorur pompë e ajrit gjithashtu të
përshtatshëm për funksionimin e CO2!

standard Tap
Ilustrim: Produkt përmban për pije të
gazuara

Dritë shpinës pesha kapacitet
ngarkesë të lartë

Premium Tap

Product Features / Të dhëna teknike:

Disponueshmëria në kërkesë!
- Materiali: najlon 7575 SUPRA-tex
- Standard Ngjyra: kuqe apo e zezë
- Shpinës Dimension: H 52 x W 36 x D 40 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 5,2 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 43,5 x L 87,5 cm
-

Cup bombol me vrimë nxjerrëse: Sand / White, plastike, të përshtatshme për gota e disponueshme 350-710 ml

- Pije Container (2x): Ushqimi / pije të përshtatshme plastike (PE), përmbajtja e 15 Liter
- Dora operuar Air Pump incl. T-bashkues si pajisje nën presion (të përshtatshme për çdo lloj pije)
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

përfshirë pajisjet. standard Tap

Çmimi / Njësia: EUR 418.00

përfshirë pajisjet. Premium Tap

Çmimi / Njësia: EUR 498.00
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Kombi 2x 5 Liter "ende ose gaz Beverages"
Pije shpinës me izolim (deri në 1-2 orë). Për të shërbyer dy lloje të produkteve nga një shpinës. Mundësisht të përshtatshme për pije të ftohtë.
Gravity-Fed funksionimin e pijeve nuk-gazuara, nuk duhet të përdorin pajisje shtesë të presionit. Dispenzim e pijeve të gazuara, pajisje shtesë presioni
duhet të operohet. Air Pump mekanike me T-bashkues është metoda më e përshtatshme për këtë qëllim. Ideal për shërbim të shpejtë pije!

Shërbyer e 2 lloje pije
nga një shpinës ...

Ilustrim: Produkt

Ilustrim: Produkt

përmban për pije të gazuara

përmban për pije të gazuara
none
... preferueshem i përshtatshëm

për pije të ftohtë!

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Truck pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver / Black
- Shpinës gjeresia: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 2,0 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 30,5 x L 64,5 cm
- Kupë bombol: transparent, plastike, të përshtatshme për kupash disponueshme 120-300 ml
- Pije Container (2x): Ushqimi / pije të përshtatshme plastike (PE), përmbajtja e 5 Liter
- Dora operuar Air Pump incl. T-bashkues si pajisje nën presion (të përshtatshme për çdo lloj pije)
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

Pajisje "Non-Carbonated Pije"

Çmimi / Njësia: EUR 239.00

Pajisje "Carbonated Pije"

Çmimi / Njësia: EUR 329.00
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Drink-Pack-Fun 5 Liter "Non-Carbonated /
Carbonated Beverages"
pije shpinës të thjeshtë, me izolim të moderuar, të përshtatshme për çdo rast fun. Mundësisht të përshtatshme për pije të ftohtë. Për ende pije,
zbrazjes është duke punuar përmes gravitetit-Fed - nuk ka pajisje presion shtesë të kërkuara. Kur përdorni shpinës me pije të gazuara, Mini-Air-Pump
duhet të operohet si presion accessory.

Ilustrim: Produkt përmban për pije të

Ilustrim: Produkt përmban për pije

gazuara

nuk-gazuara

Operacioni me Mini-Air-Pump

si pajisje nën presion

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: najlon 7575 SUPRA-tex
- Standard Ngjyra: Gri / Black (pjesa tjetër e aksioneve disa RED)
- Shpinës gjeresia: H 36 x W 27 x D 17 cm
- Peshë (jo i ngarkuar): 1,2 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 31 x L 46 cm
- Pije Container (2x): Ushqimi / pije të përshtatshme plastike (PE), përmbajtja e 5 Liter

- mbajtëse filxhan në rrip sup (ideal për gota 200 ml)
- E nevojshme për funksionimin e CO2: Mini-ajër Pump (mekanike, operacion manual)

Pajisje "Non-Carbonated Pije"

Çmimi / Njësia: EUR 79.00

Pajisje "Carbonated Pije"

Çmimi / Njësia: EUR 99.00
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Party-Pack për 5-litra Beer-kanaçe nga supermarketi ...
shpinës thjeshtë pije, me izolim të moderuar (shpinës si Drink-PACK-fun), mund të përdoret për 5-litër në Beer-kanaçe nga supermarketi. incl Delivery.
mund pirg dhe përgjimi për birrë mund, linjë të lidhur pije me standarde të vetme të dorës tap dhe Mini-Air-Pump si pajisjeve nën presion.

SHËNIM!

Vetëm kanaçe birrë me tapë gome nga WECOMATIC mund të përdoret!

WECOMATIC gome ndalues
Shtrirja e furnizimit: Party-Pack për
5-litra birrë mund ALU

Ausstattung / Technische Daten:

* Birra nuk mund të përfshihet *
- Materiali: najlon 7575 SUPRA-tex
- Standard Ngjyra: Gri / Black
- Shpinës gjeresia: H 36 x W 27 x D 17 cm
- Pesha (jo i ngarkuar): 0.8 Kg
- Sipërfaqes reklamat (sipërfaqja e dukshme varaku): H 31 x L 46 cm
- Dispenzim Set: tap dorë të vetme, tubacion, mund pirg, Mini Air Pump (shih foto më lart në mes)
- Becherhalterung am Schultergurt (ideal für 200 ml Trinkbecher
- mbajtëse filxhan në rrip sup (ideal për gota 200 ml)

Çmimi / Njësia: EUR 89.00
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Rocket Tower - Single 3 Liter
Rocket Tower Single është nxjerrë në pah për të ushqyer ngjarje. E pajisur me një tub të pathyeshme pije bërë prej plastike (PE), përmbajtjen e tub 3
litra. Përfshirë ftohje të brendshme (IceTube) dhe pajisje të përgjimit, kjo shpinës ultralight është diçka tërheqëse dhe ...

qarkullimit të garantuara për shtëpie Event-Catering!

imazhin tuaj markë të përfaqësuar
në mënyrë optimale

Për përdorim me Ice-Tube
vetëm 2 litra kapacitet e
pije tub

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Truck pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver / Black
- Shpinës gjeresia: H 60 x W 32 x D 11 cm
- Gjatësia e Pije Tube: 70 cm (me kalibrimin për litër) dhe linja të përfshira pije me rubinet
- Gjatësia e Ice-Tube: 60 cm
- Pesha (paplotësuar): 1,7 Kg
- Reklamat sipërfaqes: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

Çmimi / Njësia: EUR 189.00
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Rocket Tower - dyshe 2x 3 litër
Rocket Tower Single është nxjerrë në pah për të ushqyer ngjarje. Pajisur me dy tub pathyeshme pije bërë prej plastike (PE), përmbajtjen e secilit tub 3
litra. Përfshirë ftohje të brendshme (IceTube) dhe pajisje të përgjimit, kjo shpinës ultra-light është diçka tërheqëse dhe ...

qarkullimit të garantuara për shtëpie Event-Catering!

imazhin tuaj markë të përfaqësuar
në mënyrë optimale

Për përdorim me Ice-Tube
vetëm 2 litra kapacitet e
pije tub

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Truck pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver / Black
- Shpinës gjeresia: H 60 x W 32 x D 11 cm
- Gjatësia e Pije Tube: 70 cm (me kalibrimin për litër) dhe linja të përfshira pije me rubinet
- Gjatësia e Ice-Tube: 60 cm
- Pesha (paplotësuar): 2,7 Kg
- Reklamat sipërfaqes: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. Teleskopi shkop (L përafërsisht. 140 cm) * nuk ilustruar

Çmimi / Njësia: EUR 299.00
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Twin Pack - kanaçe & Shishe Backpack
Twin Pack izoluar është ideal sistemi mobil për shpërndarjen e kanaçe komerciale pije dhe shishe (PET apo qelqi) deri në 500 ml, si dhe produktet e
paketuara të sektorit ushqimor dhe jo-ushqimor. përshtatshme të përkryer për të plotësuar dhe rritjen promovimin dhe kapaciteteve të shitjes. Easy
Mbushja & Trajtimi!

Paketa Dyshe mund të konvertohet në një shpinës pije për të shërbyer në të gota.
Vetëm të na pyesin për zgjidhje dhe çmimet.

2. Pajisja dhomës me kapacitet
ngarkimit për 15 kuti ose shishe
deri ne 500 ml secili

Twin Pack me qese të mbeturinave për
asgjësimin e enë bosh

Fleksibile mesazhet
shkëmbyeshëm reklamat!

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Truck pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver
- Shpinës gjeresia: H 60 x W 35 x D 30 cm
- Pesha (paplotësuar): 4,0 Kg
- Sipërfaqes Advertising (pasme): H 52 x W 30 cm
- Reklamat sipërfaqes: 2x H 38 x W 22 cm
- përfshirë platformës shitësi. 3 xhepat para (Material & Color njëjtë si shpinës)
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. teleskop shkop (nuk e ilustruar). Bag mbeturinave (e ilustruar të majtë të lartë).

Çmimi / Njësia: EUR 249.00

(Bag mbeturinave - Çmimi / Njësia EUR 39.00)
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Tray On Board shitësi me lid - BT4002
Tray izoluar shitësi është i përshtatshëm për një gamë të gjerë e aplikacioneve. materiale të kualitetit të lartë dhe mjeshtëri të siguruar stabilitet dhe
qëndrueshmëri. Removable ashensor-up kapak, sup sistemi rrip me jastëk rregullueshme sup në shpinë gabimisht, siguruar rehati më të lartë të
veshur. Me dy xhepa anesore jashtë për pajisje të shërbimit ose ziej parave. Front dhe kapaku (brenda) mund të jetë zbukuruar qëllimin reklamat.
Kur përdoret tabaka me kapak të përshtatshëm për shpërndarjen e produkteve akullore!

insert 15-vrimë për stabilizimin e kuti,
shishe dhe kupash

Sistemi rrip ergonomik sup

Hole Ø 70 mm, Lartësia 50 mm

me jastëk rregullueshme sup

Zbukurim (ndan dhomë), e
mban të pastra Tray

ndryshimi fleksibël i
Lift-up kapak plotësisht removeable

mesazheve reklamuese

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Truck pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver (ngjyra të tjera të mundshme nga sasi prej 50 copë)
- Tabaka gjeresia: H 20 x W 39 x D 39 cm
- Pesha (paplotësuar): 2,2 Kg
- Volumi neto: 25 Liter
- Sipërfaqes Advertising (para): H 13 x W 69 cm
- Reklamat sipërfaqes (brenda kapak): H 12 x W 31 cm
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. teleskop shkop (nuk e ilustruar).

Pajisje me zbukurim (ndarës dhomë) Çmimi / Njësia: EUR 139.00
15-hole Insert

Çmimi / Njësia: EUR 19.00

24

Tray On Board XL shitësi me lid - BT4003
Tray izoluar shitësi është i përshtatshëm për një gamë të gjerë e aplikacioneve. materiale të kualitetit të lartë dhe mjeshtëri të siguruar stabilitet dhe
qëndrueshmëri. Removable ashensor-up kapak, sup sistemi rrip me jastëk rregullueshme sup në shpinë gabimisht, siguruar rehati më të lartë të
veshur. Me dy xhepa anesore jashtë për pajisje të shërbimit ose ziej parave. Front dhe kapaku (brenda) mund të jetë zbukuruar për qëllime reklamimi.
Kur përdorni tabaka me kapak të përshtatshëm për shpërndarjen e produkteve akullore!

Veçanërisht i përshtatshëm për përdorim me 500 kanaçe ml & shishe!

insert 15-vrimë për stabilizimin e kuti,
shishe dhe kupash

Hole Ø 70 mm, Lartësia 50 mm

Sistemi rrip ergonomik sup
me jastëk rregullueshme sup

ndryshimi fleksibël i

Zbukurim (ndan dhomë), e

mesazheve reklamuese

mban të pastra Tray

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Truck pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver (ngjyra të tjera të mundshme nga sasi prej 50 copë)
- Tabaka gjeresia: H 30 x W 39 x D 39 cm
- Pesha (paplotësuar): 3,0 Kg
- Volumi neto: 40 Liter
- Sipërfaqes Advertising (para): H 23 x W 69 cm
- Reklamat sipërfaqes (brenda kapak): H 12 x W 31 cm
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. teleskop shkop (nuk e ilustruar).

Pajisje me zbukurim (ndarës dhomë) Çmimi / Njësia: EUR 149.00
15-hole Insert

Çmimi / Njësia: EUR 19.00
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BT4001 - shitësi Tray Classic me kapak
kapacitet të lartë Tray shitësi, termo-izoluar, për një gamë të gjerë e aplikacioneve. materiale të kualitetit të lartë dhe mjeshtëri të siguruar stabilitet dhe
qëndrueshmëri. Removable ashensor-up kapak, sup sistemi rrip me jastëk rregullueshme sup në shpinë gabimisht, siguruar rehati më të lartë të
veshur. Me dy xhepa anesore jashtë për pajisje të shërbimit ose ziej parave. Front dhe kapaku (brenda) mund të jetë zbukuruar për qëllime reklamimi.
Kur përdorni tabaka me kapak të përshtatshëm për shpërndarjen e produkteve akullore!

Tray lartë Vendor kapacitetin e

me izolim

Zbukurim (dhomë ndan) mban

pastra Tray

24-hole Insert

ndryshimi fleksibël të reklamave

Hole Ø 70 mm, Lartësia 50 mm

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Truck pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver (ngjyra të tjera të mundshme nga sasi prej 50 copë)
- Tabaka gjeresia: H 23 x W 57 x D 41 cm
- Pesha (paplotësuar): 2,8 Kg
- Volumi neto: 45 Liter
- Sipërfaqes Advertising (para): H 14 x W 50 cm
- Reklamat sipërfaqes (brenda kapak): 2x H 20 x W 50 cm
- Reklamat sipërfaqes (qese anësore) 2x H 12 x W 34 cm
- Optional accessory: Promotion-Flagg incl. teleskop shkop (nuk e ilustruar).

Pajisje me zbukurim (ndarës dhomë) Preis / Stück: EUR 179.00
24-hole Insert

Preis / Stück: EUR 29.00
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EVT2010 - Ice-Cream-Bag incl. 2 Elementet ftohjes
Termo-izoluar Ice-Cream-qese me dy elemente ftohje të përfshira. Fleksibël 4-pjesa ndarje dhomë brenda, dy xhepat anësore jashtë, rrip
rregullueshme sup me mbrojtjen e tekstilit. Lift-up kapak me mbrojtjen e motit në anët dhe shtrëngim duarsh magnetike. Ideal për shpërndarjen e
akullores apo produkte të tjera të ngrira.

Weather- / Ndërhyrja
mbrojtje

Ideal për akullore
shpërndarje

Pajisja dhomëz 4-pjesë

Duke përfshirë 2 Elementet ftohjes

ndryshimi fleksibël të reklamave

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Truck pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver (ngjyra të tjera të mundshme nga sasi prej 50 copë)
- Qese Dimension: H 37 x W 25,5 x D 25 cm
- Pesha (përfshirë Ftohja Elements.): 3,2 Kg (. Pesha përjashtuar Ftohja Elements 1,4 kg)
- Volumi neto: 20 Liter
- Sipërfaqes Advertising (para): H 15,5 x W 33 cm

Bag incl. 2 Elementet VAMUS ftohjes

Çmimi / Njësia: EUR 129.00

VAMUS ftohjes Element -21 ° C, 28x20x2 cm Çmimi / Njësia: EUR 12.00
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EB4003 - Ice-Cream Vending Box me rrëshqitje Lid
Modeli tabaka shitësi projektuar ergonomically së, double-mur me shkumë panele materiale për izolim më të mirë. E pajisur me 4-pikë sistemin rrip
sup. Praktik kapaku rrëshqitës (lëvizshëm) parandalon humbje temperature e shpejtë e brendshme dhe siguron trajtimin optimal.

Ideal për Ice-krem dhe produkte të ngrira!

Ice-Cream-Tray me rrëshqitje
kapak, 4-pikë sup
rrip dhe varaku-qese

Ice-Cream-Tray përjashtuar.
Varaku-qese dhe kapaku rrëshqitje

Ergonomical 4-pikë
Rripi i supit

Rrëshqitje lid removeable

Product Features / Të dhëna teknike:
Standard Ngjyra: Bardhë
Materiali: PE plastike
Dimension jashtë: L60cm x H22,5cm x D33cm Dimension brenda:
L55cm x H19,5cm x D29cm Volume Net: approx. 31 Liter Pesha
(paplotësuar): përafërsisht. 3,4 Kg
Sipërfaqja Advertising (front): mund të jetë zbukuruar me stickers ose me fletë metalike përparme për fut fleksibël reklamave.

Ice-Cream-Tray incl. rrëshqitje kapak & 4-pikash lidhëse:

Çmimi / Njësia: EUR 189.00

Ndarësit (grup i 3 copë):

Çmimi / Njësia: EUR 9.00

Varaku-Qese L63,5 x H16,5 cm (brenda L59 x H16,5 cm)

Çmimi / Njësia: EUR 19.00
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VB4004 - Vendor Vending Box
projektuar ergonomically modelin tabaka shitësi, e bërë nga plastike të lehtë-kujdesit, shumë të lehta në peshën e vet. E pajisur me 4-pikë sistemin
rrip sup. Ftohje e mallrave me akull cubes të jetë e mundur!

- Flexible zbatueshme Vendor Tray bërë të gjitha-plastike Ilustrim përjashtuar. Petë-Bag

Illustration pa ndarësit

Ilustrim incl. Petë-Bag për dekorim
fleksibël reklamat

Ilustrim me futur 16-vrimë

Ilustrim me dy ndarësit

Product Features / Të dhëna teknike:
Standard Ngjyra: Zezë Materiali:
PE plastike
Dimension jashtë: L60cm / H18cm / D33cm Dimension brenda:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm Net Vëllimi: approx. 28 Liter Pesha
(paplotësuar): përafërsisht. 2,3 Kg
Sipërfaqja Advertising (front): mund të jetë zbukuruar me stickers ose me fletë metalike përparme për fut fleksibël reklamave.

Vendor Tray incl. 4-pika rrip sup:

Çmimi / Njësia: EUR 139.00

16-vrimë Insert:

Çmimi / Njësia: EUR 19.00

Ndarësit (grup i 3 copë):

Çmimi / Njësia: EUR 9.00

Varaku-Qese L63,5 x H16,5 cm (brenda L59 x H16,5 cm)

Çmimi / Njësia: EUR 19.00

29

Laptop-Supporter - dy madhësive në dispozicion
Rehatshme, pad Mobile puna për fletoret / laptopë, me rregullueshme sistemin rrip sup kaluan në anën e pasme. Versioni XL me pads sup dhe më
shumë shiritat e gjerë. ndërtimi ergonomik. strips furnizuar velcro rregulluar njësinë për jastëk të punës dhe për të garantuar trajtimin optimal.

Laptop-Supporter XL për

Laptop-Supporter Standard

për pajisje 11 ", - 14"

Image Standard Version

pajisjet 15 "- 18"

Image XL Version

Brez i Sistemit Standard Model

Brez Sistemi XL Model

të dhënat / pajisje teknike për standard (pajisjet 11 "-14")
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver / Black
- Dimension: L 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Pesha: 0,8 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 59.00

të dhënat / pajisje teknike për XL (pajisjet 15 "-18")
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver / Black
- Dimension: L 45 x D 40/44 x H 5 cm
- Pesha: 1,0 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 69.00
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LaptopSupporterBag - 2 në 1 Modelin
Rasti i mbushur për notebook / laptop, mund të konvertohet në një tavolinë pune mobile në disa hapa të lehtë. Gjerë, në pjesën e prapme shiritat sup
kaluan të sigurojë stabilitet dhe rehati. strips furnizuar velcro rregulluar Përshkrimi jastëk të punës dhe për të garantuar trajtimin optimal. Petë-Bag
brendësi të kapak mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Mbante rast dhe ...

Shiritin gjerë sup me sup pads

Mobile Work-Desk dhe

rregullueshme

Kryerja-qese për Notebook /
Laptop 11 "-18"

vija velcro stabilizuar pajisjen mbi
tavolinë pune
... tavolinë pune celular në një

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Standard Color: Silver / Black
- Dimension: L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 cm
- Pesha: 1,6 Kg
- Sipërfaqes Advertising (fletë metalike-qese): H 30 x W 34 cm

Çmimi / Njësia: EUR 109.00
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Bag Promotion - mundësi reklamat individual
Funksional, shumë i njëanshëm zbatueshme sup-qese, e bërë nga pëlhurë gomuar qëndrueshme kamion me rrip sup të rehatshme, rregullueshme dhe i
mbushur. Individualisht dekoratave promovuese me fut letër në pjesën e përparme dhe të mbuluar në pjesën e jashtme.

Brenda-View
Promovimi Bag

Nga sasia 100 copë në dispozicion
edhe në ngjyra të tjera!

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: pëlhurë gomuar (641 COMPLAN Original)
- Color: Silver / blu / e gjelbër / verdhë
- Qese Dimension: L 40 x H 30 x D 12 cm
- Pesha: 0,8 Kg
- Volumi neto: 12 Liter
- Reklamim Sipërfaqja Front / Cover: H 25 x W 38 cm

Çmimi / Njësia: EUR 39.00
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PP8001 - Placard Pack (Walking Billboard)
Ndërtimi Ultra-light shpinës me alumin-përgatiten për stabilizimin e ndërtimit. Për prezantimin jashtëzakonisht efektive, celular i pankarta / Postera.
dukshmëri të lartë të mesazhit të reklamave për shkak të locationindependent, prezantimi në shkallë të zonë. Delivery përfshin përparësen shitësi me
tre para-xhepa. Carrier ka duart e lira për të shpërndarë mostrat e produktit, fletëpalosje, etj

ndryshimi i shpejtë i
mesazhit reklamave

Platformës shitësi me tre
para-xhepat për fletushka,
mostrat, fletushka etj

Product Features / Të dhëna teknike:
- Dimension: L 126 x W 64 x D 28 cm
- Ngjyra: Silber / Black
- Materiali: pëlhurë gomuar ((641 COMPLAN Original)
- Platformës shitësi me tre para-xhepa (me ngjyra dhe materiale të njëjtë si afishe Pack)
- Dukshme Advertising Zona (pasme): H 119 x W 83 cm (. Përafërsisht DIN A0)
- Dukshme Advertising Zona (lart): H 41 x W 57 cm
- Pesha: përafërsisht. 5,2 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 189.00
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Beer-Tower Original 3 & 5 Liter
Solid bombol me vrimë nxjerrëse tabela-top, të përshtatshme për pothuajse çdo pije (me përjashtim të alkoolit të lartë përqindje). Dizajni modern me
transparente rubinet plastike. Pije tub bërë nga polycarbonate pathyeshme, me kalibrimin për litër, 360 ° rotatable. baza e fortë mund të përdoret për
qëllime reklamimi dhe zbukuruar me stickers.

IceTube (Interior-Ftohja)

Image Beer-Tower 3 Liter

Tube 360 ° rotatable

3 dhe 5 litër Tower

High-quality transparent tap

Pije tub bërë nga polycarbonate
pathyeshme

Version 3 Liter (Item Nr .: ZS2005 / 3)

Çmimi / Njësia: EUR 119.00

Total Gjatesia: 90 cm / Pesha: 4,0 Kg
Version 5 Liter (Item Nr .: ZS2005 / 5

Çmimi / Njësia: EUR 129.00

Total Lartësia: 125 cm / Pesha: 4,4 Kg

Accessories Optional ...
Ftohjes Element (IceTube) Interior ftohjes
Mbushur me kube akulli dhe ujë, ajo mban pije për më të freskët pa luhatur e tyre. Kur përdoret me xixëlluese kube akulli, shkalla e vëmendjes
rrit në mënyrë të konsiderueshme ...
Item Nr .: ZS2105 / 3 Liter Çmimi / Njësia: EUR 17.00
Item Nr .: ZS2105 / 5 Liter Çmimi / Njësia: EUR 19.00
IceBullet vend se të dëgjohet nga kube akulli ( Nuk ilustruar) 3 copë /
set për 3 Liter Tube

Çmimi / grup prej 3: EUR 7.00

5 cope / vendosur për 5 litra tub

Çmimi / Set i 5: EUR 10.00

Pastrimi Brush ( Nuk ilustruar)
Item No .: ZS2108
3 litër pije tub

Preis / Stück EUR: 12.00

5 liter pije tub

Preis / Stück EUR: 14.00
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Triton "Classic" 5 Liter
Tabela-Top-bombol me vrimë nxjerrëse ... simultan pije shpërndarë nga tre çezmat! Të përshtatshme për përgjimi të gjitha llojet e pijeve, me ose pa
dioksid karboni (mundësisht të ftohtë). incl Delivery. pastrim furçë, pikoj-tabaka, ftohjes bllok dhe tabaka për snacks të tilla si patate të skuqura,
sanduiçe etj

Materialet dhe lëndëve të para të përdorura në përputhje me Rregulloren (BE) Nr 10/2011 dhe
Rregullorja (EU) Nr 1935/2004 dhe janë të përshtatshme për përdorim me ushqim / pije!

Pije Kontenjeri me kalibrimit 3
dhe 5 litër

Triton Classic 5 Liter

ftohjes Blloku

Tray për snacks, p.sh.
Chips, Sandwiches etj

guximshëm Base

Klasik Drip-Tray

Product Features / Të dhëna teknike:
- Material: Plastic (të përshtatshme për përdorim me ushqim / pije)
- Total Gjatesia: 62 cm
- Përmbajtja: 5 Liter
- Diametri Base: 39 cm
- Snack-Tray Diametri: 25 cm
- Pesha (paplotësuar): 3,7 Kg
- Pajisje në kërkesë

Çmimi / Njësia: EUR 139.00
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Triton "Promo" 5 Liter
Tabela-Top-bombol me vrimë nxjerrëse ... simultan pije shpërndarë nga tre çezmat! Të përshtatshme për përgjimi të gjitha llojet e pijeve, me ose pa
dioksid karboni (mundësisht të ftohtë). incl Delivery. pastrim furçë, ftohjes bllok dhe tabaka për snacks të tilla si patate të skuqura, sanduiçe etj

Materialet dhe lëndëve të para të përdorura në përputhje me Rregulloren (BE) Nr 10/2011 dhe
Rregullorja (EU) Nr 1935/2004 dhe janë të përshtatshme për përdorim me ushqim / pije!

snack Tray

Pije Kontenjeri 5 litër me kalibrimit 3
dhe 5 litër

Triton Promo 5 litër

ftohjes Blloku

guximshëm Base

Tap me vida

Product Features / Të dhëna teknike:
- Material: Plastic (të përshtatshme për përdorim me ushqim / pije)
- Total Gjatesia: 60 cm
- Përmbajtja: 5 Liter
- Snack-Tray Diametri: 25 cm
- Pesha (paplotësuar): 2,7 Kg
- Pajisje në kërkesë

Çmimi / Njësia: EUR 109.00
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Triton "Sky" 5 Liter
Tabela-Top-bombol me vrimë nxjerrëse ... simultan pije shpërndarë nga tre çezmat! Të përshtatshme për përgjimi të gjitha llojet e pijeve, me ose pa
dioksid karboni (mundësisht të ftohtë). incl Delivery. furçë pastrim, Ice-Tube për kube akulli (opsionale përdorshëm me ftohje bllok si) dhe tabaka për
snacks të tilla si patate të skuqura, sanduiçe etj
Materialet dhe lëndëve të para të përdorura në përputhje me Rregulloren (BE) Nr 10/2011 dhe
Rregullorja (EU) Nr 1935/2004 dhe janë të përshtatshme për përdorim me ushqim / pije!

SKY 5 Liter incl. Ice Tube

SKY 5 litër (zbrazëta)

për kube akulli

Multi-tap sistem tre
Farmaceutike Taps

Ftohjen bllok (element
opsionale ftohjes)

Product Features / Të dhëna teknike:
- Pije Kontenjeri 5 litër: plastike (të përshtatshme për përdorim me ushqim / pijeve)
- Ice-Tube për kube akulli: Plastic (të përshtatshme për përdorim me ushqim / pije)
- Total Lartësia: 89.7 cm
- Gjerësia: 31.9 cm
- Përmbajtja: 5 Liter
- Tray Diametri: 25 cm
- Largësia Tap / Baza: 21.5 cm
- Pesha (paplotësuar): 2.8 Kg
- Pajisje në kërkesë

Çmimi / Njësia: EUR 119.00
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Numri i artikullit: 4160S Cup bombol me vrimë
nxjerrëse, plastike, të qarta, (Small)
Classic Small Cup bombol me vrimë nxjerrëse, blu transparente, New Flip Cup lejon mbushjes pa hequr kupën, top ngarkuar dhe gravitetit ushqyer
vetë-rregullimi për kupën e madhësive 90-150 ml, me diametër rim 57-73 mm, gjatësi tub 406 mm, (furnizuar me në mur pajisjen, një suspendimi)

Product Features / Të dhëna teknike:
- Material: Plastic
- Ngjyra: Transparent (të qartë)
- Tube Length: 406 mm
- Për Flakshëm Cup Sizes: 90-150 ml,
- me diametër rim: 57-73 mm
- Pesha: 0,3 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 18.00

Numri i artikullit: 3165M Cup bombol me vrimë
nxjerrëse, plastike, të qarta, (Medium)
Classic Medium Cup bombol me vrimë nxjerrëse, blu transparente, New Flip Cup lejon mbushjes pa hequr kupën, top ngarkuar dhe gravitetit
ushqyer vetë-rregullimi për kupën e madhësive 120-300 ml, me diameter rim 64-83 mm, gjatësi tub 508 mm, (furnizuar me mur pajisja mount, një
suspendimi)

Product Features / Të dhëna teknike:
- Material: Plastic
- Ngjyra: Transparent (të qartë)
- Tube Length: 508 mm
- Për Flakshëm Cup Sizes: 120-300 ml, me diametër rim:
64-83 mm
- Pesha: 0,4 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 19.00
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Numri i artikullit: 4410M
Cup bombol me vrimë nxjerrëse, plastike, Sand (Medium / Large)
Pull-Type Pije Cup bombol me vrimë nxjerrëse, për pothuajse çdo aplikim. Material nga polietileni pathyeshme, rërë ngjyrë ose të kuqe (sipas
kërkesës), top ngarkuar dhe gravitetit ushqyer, vetë-rregullimi, për kupën e madhësive 350-710ml, diametër 82-98mm rim, tub gjatësi 597mm
(furnizuar me mur malin pajisje, dy pezullim) .

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: Polietileni (Plastic)
- Standard Ngjyra: Sand
- Tube Length: 597 mm
- Për Flakshëm Cup Sizes: 350-710 ml, me diametër rim:
82-98 mm
- Pesha: 0.5 kg

Çmimi / Njësia: EUR 39.00

*

Bombol me vrimë nxjerrëse për kupën e vogël madhësive sipas kërkesës!

Item Number: 3250S Cup bombol me vrimë
nxjerrëse, Stainless-Steel "Small"
Vogël Cup bombol me vrimë nxjerrëse, çelik, top ngarkuar dhe gravitetit ushqyer, vetë-rregullimi, për kupën e madhësive 180-350 ml, me diameter rim
70-86 mm, gjatësi tub 406 mm, (furnizuar me mur malin pajisje, një pezullim)

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: çelik
- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 406 mm
- Për asgjësimin Cup madhësive: 180-350 ml, me
diametër rim: 70-86 mm
- Pesha: 0,6 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 46.00
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Artikel Number .: 4200M Cup bombol me vrimë
nxjerrëse, Stainless Steel "Medium"
Medium Cup bombol me vrimë nxjerrëse, çelik, top ngarkuar dhe gravitetit ushqyer, vetë-rregullimi, për kupën e madhësive 120-300 ml, me diameter
rim 70-86 mm, gjatësi tub 597 mm, (furnizuar me mur malin pajisje, dy pezullime)

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: çelik
- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 597 mm
- Për Flakshëm Cup Sizes: 120-300 ml, me diametër rim:
70-86 mm
- Pesha: 0,7 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 54.00

Item Number: 4400L Cup bombol me vrimë
nxjerrëse, Stainless Steel "Large"
Large Cup bombol me vrimë nxjerrëse, Stainless steel, top ngarkuar dhe gravitetit ushqyer, vetë-rregullimi, për kupën e madhësive 350-710 ml, me
diameter rim 82-98 mm, gjatësi tub 597 mm (furnizuar me mur malin pajisje, dy pezullime).

Product Features / Të dhëna teknike:
- Materiali: çelik
- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Gjatësia Tube: 597 mm
- për Flakshëm Cup Sizes: 350-710 ml, me diametër
rim: 82-98 mm
- Pesha: 0.8 kg

Çmimi / Njësia: EUR 59.00
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Multi-Purpose Cup bombol me vrimë nxjerrëse, St.- çelikut "Medium / Large / XL"
Cup bombol me vrimë nxjerrëse, çelik, top ngarkuar dhe gravitetit-ushqyer, me Chrome kapak, për gota letre e disponueshme ose plastike. Diametri
rim i automat mund të jetë rregulluar me një kaçavidë ose monedhe me diametër rim e kupës. Delivery përfshirë pajisje për montim murit (dy
suspensionet).

3200M (Medium)
Të dhënat teknike:

- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 597 mm
- Për madhësi filxhan: 180-300 ml, RIM
diametër o: 56-81 mm
- Pesha: 0,7 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 58.00

* ** **

3400L (Large)
Të dhënat teknike:

- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 597 mm
- Për madhësi filxhan: 350-710 ml, RIM
diametër o: 70-98 mm
- Weightt: 0,8 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 62.00

* ** **

3500XL (X-madh)
Të dhënat teknike:

- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 597 mm
- Për madhësi filxhan: 950-1360 ml, RIM
diametër o: 101-123 mm
- Pesha: 1,0 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 76.00
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Kupa bombol me vrimë nxjerrëse St.-çeliku me pranverën "Medium / Large / XL"
Kupa bombol me vrimë nxjerrëse me pranverë, çelik inox, për gota e disponueshme letër apo plastike. Diametri rim e kupës mund të jetë rregulluar me një vidë
shofer ose monedhe. Delivery përfshirë pajisje për montim murit (dy suspensionet). Kupa bombol me vrimë nxjerrëse mund të instalohet horizontale, vertikale
apo 45 °.

3200EV-M
Të dhënat teknike:

- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 597 mm
- Për madhësi filxhan: 180-300 ml, RIM
diametër o: 56-81 mm
- Pesha: 1,1 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 85.00
*****

3400EV-L
Të dhënat teknike:

- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 597 mm
- Për Kupës Sizes: 350-710 ml, me diametër
rim o: 70-98 mm
- Pesha: 1,2 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 92.00
*****

3500EV-XL
Të dhënat teknike:

- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 597 mm
- Për madhësi filxhan: 950-1360 ml, RIM
diametër o: 101-123 mm
- Pesha: 1,3 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 110.00
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Tabela-Top Qëndrim
Tabela-Top qëndrojë, ndërtimi krom / çeliku, për deri në 4 kapak / dispenzuesve filxhan me 597 mm gjatësi tub dhe dy pezullime.

3604S

të qëndrojë vetëm

Qëndroni incl. Kupa dispenzuesve
dhe Lid bombol me vrimë nxjerrëse

Të dhënat teknike:

- Ngjyra: Chrome
- Lartësia: 914 mm
- Base diametër rim: 254 mm
- Pesha: 3.5 Kg

Çmimi (qëndrojë vetëm)
Njësia: EUR 185.00

* Ilustrimi i mësipërm tregon drejtë të qëndrojë
3604S incl. kupa bombol 2x 3200M, 1x 3400L,
kapak bombol 1x 3402DH

incl Price. Njësia Pajisje:
EUR 432.00

Kapaku bombol me vrimë nxjerrëse çelik
Kapak bombol (per dy madhësi kapak), krem çelik, të përshtatshme për kapak kupës. Delivery përfshirë pajisje për montim murit (dy suspensionet).

3402DH

Të dhënat teknike:

- Ngjyra: Argjendi (St.-çeliku)
- Tube Length: 597 mm
- Për madhësi filxhan: 173-710 ml
- Pesha: 1,3 Kg

Çmimi / Njësia EUR 69.00
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AFG Pije Container NC, Stainless-Steel
5-litër, 11-litra, 19-litër
AFG Pije Container NC, 5-litër, 11-litër dhe 19 litra kapacitet, kapak enë me valvul lehtësim presion mbi kapak tank, baza me rrokje gome, në dorezë
të lartë. Në versionin e gravitetit, ka një valvul shtesë jashtë në pjesën e poshtme të tank (output lateral).

RP1104 / 5 (5 L

RP1104 / 11 (11 L

RP1104 / 19 (19 L

Përmbajtja)

Përmbajtja)

Përmbajtja)

Të dhënat teknike:

Të dhënat teknike:

Të dhënat teknike:

- Materiali: St.-Steel DIN 1,4301

- Materiali: St.-Steel DIN 1,4301

- Materiali: St.-Steel DIN 1,4301

- Lartësi: 23.5 cm

- Gjatesia: 42,5 cm

- lartësi: 63.5 cm

- Rim Diametri: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Rim diamter: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Rim Diametri: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Pesha: 2.26 Kg

- Pesha: 2.7 Kg

- Pesha: 3.4 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 99.00

Çmimi / Njësia: EUR 109.00

Çmimi / Njësia: EUR 119.00

19 Liter

11 Liter

5 Liter
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AFG Pije Container NC, çelik inox-5-Liter, 11-Liter, 19-Liter
"Ekzekutimi Gravity"
AFG Pije Container NC, 5-litër, 11-litër dhe 19 litra kapacitet, kapak enë me valvul lehtësim presion mbi kapak tank, baza me rrokje gome, në dorezë
të lartë. Në versionin e gravitetit, ka një valvul shtesë jashtë në pjesën e poshtme të tank (output lateral).

RP1104 / 5GV (5 litër)

RP1104 / 11GV (11 litër)

RP1104 / 19GV (19 litër)

Vjen i plotë me çorape pije, izolimin, të

Vjen i plotë me çorape pije, izolimin, të

Vjen i plotë me çorape pije, izolimin, të

mbuluar, rubinet dhe bashkues

mbuluar, rubinet dhe bashkues

mbuluar, rubinet dhe bashkues

Të dhënat teknike:

Të dhënat teknike:

Të dhënat teknike:

- Materiali: St.-Steel DIN 1,4301

- Materiali: St.-Steel DIN 1,4301

- Materiali: St.-Steel DIN 1,4301

- Lartësi: 23.5 cm

- Gjatesia: 42,5 cm

- lartësi: 63.5 cm

- Rim Diametri: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Rim Diametri: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Rim Diametri: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Pesha: 2.78 Kg

- Pesha: 3.1 Kg

- Pesha: 3.9 Kg

Incl. Standard Tap Çmimi /

Incl. Standard Tap Çmimi /

Incl. Standard Tap Çmimi /

Njësia: EUR 129.00

Njësia: EUR 139.00

Njësia: EUR 149.00

Incl. Premium Tap Çmimi /

Incl. Premium Tap Çmimi /

Incl. Premium Tap Çmimi /

Njësia: EUR 169.00

Njësia: EUR 179.00

Njësia: EUR 189.00

19 Liter

11 Liter

5 Liter
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Plastike Pije Containers (PE) Gravity Version
5-Liter dhe 15-Liter
Materialet dhe lëndëve të para të përdorura në enë plastike pije në përputhje me Rregulloren (BE) Nr 10/2011 dhe Rregulloren (BE) Nr 1935/2004 dhe
janë të përshtatshme për përdorim me ushqim / pije!

RP1104 / 15GVP (15 L)

RP1104 / 5GVP (5 L)

Mund të përdoret me pije të nxehtë dhe të ftohtë. Të

Mundësisht të përshtatshme për pije të ftohtë. Në

përshtatshme për Basic15 litërsh & Combi 2x 15-litër.

përputhje me pikën DPF100 & DPD200.

RP1000 / SDT
Standard Tap
... Vjen me çorape pije, izolimin, të mbuluar,
rubinet dhe bashkues

Të dhënat teknike:

Të dhënat teknike:

- Material: Plastic (PE)

- Material: Plastic (PE)

- Lartësi: 43.5 cm

- Lartësia: 32 cm

- Gjerësi: 28 cm

- Gjerësi: 19 cm

- Thellësia: 16.5 cm

- Thellësia: 11,5 cm

- Pesha: 1.2 Kg

- Pesha: 0.6 kg

Incl. Standard Tap Çmimi /

pajisur vetëm me standard

Njësia: EUR 59.00

Tap

Incl. Premium Tap Çmimi /

Çmimi / Njësia: EUR 39.00

Njësia: EUR 99.00

Çmimi / Njësia: EUR 29.00

RP1000 / PDT
Premium Tap
... Vjen me çorape pije, izolimin, të mbuluar,
rubinet dhe bashkues

Çmimi / Uni .: EUR 69,00
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Pajisje nën presion për pije me CO2 ...

RP1101SF
CO2-Gas Cylinder
. . . gri me valvul rrotullues, me miratimin

Artikull RP1101SF & RP1102HIWI
bashkangjitur në 11-litër konteinerit

Item RP1101SF (CO2Gas
cilindër, Steel, 500 g)

teknik, o 60,3 mm, gjatësi 401 mm, pesha
2,17 Kg

Çmimi / Njësia: EUR 39.00

RP1102HIWI
Mini CO2-Rregullatori 3 bar
. . . me valvul sigurie, presioni i punës matës,
valvula të ndaluar, të plotë me vijën presion,
pajisje jo-kthimit dhe NC bashkues 7/16 ".

Çmimi / Njësia: EUR 69.00

Item RP1102GN & Soda Club
Item RP1102HIWI Mini-CO2
Rregullatori 3 bar

CO2-Cylinder bashkangjitur
enë 11 liter

RP1102GN
CO2-Rregullatori 0-3 bar,
... një djustable nga handwheel, të
përshtatshme për shishe valvulave CO2
alumini të pajisjeve soda flluskë të tilla si "sode
Club" dhe "Soda Stream". Shkëmbimi i shishe
në dyqane të mundshme. Gati për lidhje me
vijën dhe bashkues, të përshtatshme në
kontejnerë çelikut Rocket Pack.

Item RP1102GN

Çmimi / Njësia: EUR 110.00

CO2-Rregullatori për sode-Club
shishe (alumini)

RP1000 / KDT
Compensator Tap me rregullimi

Item RP1000 / KDT

vidë
... kjo tap është i detyrueshëm kur duke
përdorur CO2- gazit cilindër në shpinës pije.
Mund të përdoret vetëm për kontejnerë çeliku!

Çmimi / Njësia: EUR 129.00
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Pajisje nën presion për "askush-gazuara" dhe
"Gazuara" Pije Hot & Cold

RP1113 / PP
Hand-operuar Air Pump, 8 ", Chrome, incl.
fiksim mëngë. Përdorur për të gjeneruar
presionin shperndarese kur dispenzim të gjitha
pije si birrë, cola, verë, lëng, ujë, etj

Furnizuar plotë me lidhëse për modelin
përkatës shpinës.
Pompë lidhur me nenin
Premium 11-litër

Çmimi / Njësia: EUR 79.00

RP1113 / PP-T
Pompe ajri siç përshkruhet më sipër, por me
T-lidhës, për kyçje në 2 kontejnerë pije.

Furnizuar plotë me lidhëse për modelin
përkatës shpinës.

Çmimi / Njësia: EUR 99.00

Air-Pump me T-Connector

Me pompë me T-lidhës bashkangjitur

Nenit Kombi 2x 15-Liter

JP2201
Mini Air-Pump, për të gjeneruar presionin
dispenzim për pije me CO2 në në produkt
DPF100 dhe P2003.

Çmimi / Njësia: EUR 19.00

Mini Air-Pump
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Plotësimi Pajisje ...

RP1107
Birrë projekt Plotësimi Kit

përbërë nga CO2-Rregullator 0-6 / 3 bar, CO2
lidhjen e zorrës, fuçi bashkues (të sheshtë, Basket
ose combi) me valvula jo-kthimit, pije linjë incl.
bashkues dhe valvula narkoman NC, 7/16 ".

Çmimi / Njësia: EUR 270.00

RP1106
Pre-Mix Soft Drink Plotësimi Kit
. . . mbushjen e paketat Rocket kontejnerëve pije
nga një premix fuçi të industrinë e pijeve. Set
përbëhet nga CO2-Rregullatorit 010/7 bar, me
valvul sigurie, me tregues të përmbajtjes cilindër,
me rubinet, të gatshëm për lidhje me linjë presioni
incl. valvula moskthimi dhe linjë pije me NC
bashkim zi dhe narkoman valvula NC 7/6 ". Me
kërkesë me CC-bashkues në dispozicion!

Çmimi / Njësia: EUR 220.00

RP1109
Plotësimi-gyp, Ø 16 cm, nga PE-HD 9507
. . . mbushjen pazakonta i Rocket Paketa enë
pije nëpërmjet hapjes dorë nga gyp me lidhjen
linjë. Zvogëlon shkumës!

Çmimi / Njësia: EUR 20.00
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Plotësimi Pajisje

RP1108
Overflow Line Beer / Pre-Mix
Set përbëhet nga linjë Pije (përafërsisht. 2
metra), bashkues NC zezë, valvula rrufë NC,
7/16 ". Opsionale me arrë krahut 5/8 "për lidhje
flash-chiller ose Unex gete pirg për lidhje
përgjimit valvul.

Çmimi / Njësia: EUR 79.00

RP1110
Goditje e fortë-Valve NC, 7/16 "

(Në varësi të ndryshimeve teknike)

Çmimi / Njësia: EUR 49.00

pajisje fakultative: incl. Linja overflow
(Artikull RP1108)
për mbushjen nga fuçi në
Paketa Rocket Kontenjeri

RP1105 / PP
Piknik-Pump me dorën pistonpump
operohet
... për montim në fuçi, versionin e plotë metalike.
Drejtpërdrejtë përgjimi i birrës Keg ose
transferimin në Paketa Rocket enë. Qetësohem
birrë fuçi nga birrës, të lidhë piknik-pompë për
bashkues të përshtatshme fuçi dhe të lidheni me
fuçi birrë. birrë të freskët tashmë vjen nga trokitje
e lehtë.

Zakonisht furnizuar me banesë Montimi fuçi bashkues.
Nëse Lloji tjetër i përshtatshëm është e nevojshme, ju
lutem Ju lutem na informoni me qëllim!

Çmimi / Njësia: EUR 129.00
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Rocket ndryshme Paketa pajisje ...

TP3201
Device Cup Holding
... për gota ri-përdorshme 500 ML me / pa trajtuar.
përafërsisht kapacitet. 15-20 gota. Mund të jenë
bashkëngjitur në rripin hip e pothuajse çdo
shpinës pije. zgjidhje alternative bombol me vrimë
nxjerrëse kur duke përdorur gota ri-përdorshme.

Çmimi / Njësia: EUR 19.00

TP3101
Bag mbeturinave

... përshtatshme për artikull Twin-Pack, për
asgjësimin e kanaçe bosh / shishe. Instalim të
lehtë dhe zbrazjes. A i lehtë, ujë dhe ilaç kundër
papastërtitë material.

Ngjyra: E zezë (najlon)

Dimension: H47 x W41 x D22 cm Pesha
(paplotësuar): 0.7 Kg
Twin-Pack incl. Bag mbeturinave

Twin-Pack incl. Bag mbeturinave

Promo-Flag në Twin-Pack

Promo-Flag në Pro 11-litër

Çmimi / Njësia: EUR 39.00

RP2012 / PF
Flag me pol teleskop
Motit, fleksibël flamuri Promo në ngjyrë sinjal
me teleskopin polin e bërë nga çeliku,
përafërsisht. 140 cm gjatësi, 2x DIN A4 petë
xhepat për Deco reklamave të shkëmbyeshëm.
Tehe me vija ndriçuar.

Ngjyra: Neon verdhë apo të gjelbër
Madhësi: 40/26 cm x 36 cm Materiali:
pëlhurë najlon / tekstili Pesha: ca. 200 g

Çmimi / Njësia: EUR 39.00
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Rocket ndryshme Paketa pajisje ...

RP1115
Platformës shitës,
E ndarë në tre xhepat bujare për pajisje
shërbimit, ziej parave, gota këmbimi etj

Color: Silver
Materiali: Truck pëlhurë gomuar Dimension:
H24 x W52 x D7 cm Volume Net: approx. 12
Liter Pesha (paplotësuar): 200 g

Çmimi / Njësia: EUR 19.00

RP1116
Transport izolues mëngë
me kapak. Të përshtatshme për enë
RP1104 11 (Standarde dhe gravitacionit) /.

Ngjyra: E zezë

Materiali: najlon / Foam Materiale
Dimension: H 41 cm, Ø 26 cm Pesha: 680 g

Çmimi / Njësia: EUR 29.00
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Paketa Rocket Termat dhe Kushtet
images: Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në formë, funksion dhe pajisjet e artikujve tona të ofruara.
Anijeve dhe të TVSH-së: Dërgesa është ish zyra e shitjes Frankfurt / Main plus TVSH statutore. (Aktualisht 19%), si dhe postare dhe paketim.

Ofrimit dhe pagesa: Përveç nëse është rënë dakord ndryshe, fatura jonë është neto për shkak brenda 30 ditësh, me kusht që të gjitha faturat e mëparshme janë paguar.
Për shfrytëzues të ri ekskluzivisht nëpërmjet parapagimit ose dorëzimit është të holla në ofrimin.

Data e dorëzimit: artikuj standarde dhe sasi të vogla zakonisht brenda 3-5 ditëve pas marrjes së rendit. Ne përpiqemi që të jenë në përputhje me kërkesat e
ofrimit të shkurtër, megjithatë, ata janë të rezervuar për ne.

urdhra të veçantë: Nëse është e mundur, megjithatë, një kohë më të gjatë dorëzimit dhe shpenzime shtesë shtesë janë të nevojshme. Exchange është përjashtuar këtu.

Dorëzimi dhe pagesa për urdhërat e të veçantë: 50% të vlerës bruto rendit kur urdhri është vendosur. Në rastin e urdhrave të veçanta, prodhimi fillon
vetëm pas marrjes së pagesës poshtë. 50% para dorëzimit. Kthimi dhe këmbimit janë përjashtuar për prodhimet me porosi

tarifat me qira: Kuptojnë veten plus TVSH-ligjore. (Aktualisht 19%), paketimit dhe të anijeve kosto. Çmimi me qira përfshin pastrimin përfundimtar të
mallrave me qira dhe pajisje.
Dërgesë e mallrave me qira: kryhet nga shërbimi i parcelës UPS ose një tjetër kompani të krahasueshme anijeve nga zyra e shitjes në Frankfurt / Main.
Dorëzimi i mallrave me qira zakonisht ndodh 1 ditë pune para fillimit të qirasë, nëse nuk është rënë dakord ndryshe.

Dorëzimi dhe pagesa me qira: Tarifa me qira është për shkak pas kthimit të mallrave me qira, brenda 14 ditëve nga data e faturës. Ne kemi llogaritur
çmimet tona me qira pa zbritje dhe për këtë arsye nuk do të japë ndonjë zbritje.

Kthimi i mallrave me qira: Qiramarrësi merr përsipër të kthimin e mallrave me qira, duke përfshirë pajisje në kohën e duhur. artikuj qira duhet t'i kthehet
pronarit jo më vonë se 3 ditë pune pas përfundimit të periudhës së qirasë. Në rast të vonesës në kthim, tarifat parazgjedhur do të kërkohet ndryshe.

Copyright: Kompania Szabó Paketa raketa mund të mbahen përgjegjës për shkeljet e të drejtave të autorit dhe të drejtave të pronësisë në dokumentet
e dorëzuara të tilla si, për shembull: asnjë detyrim mund të pranohet për germa, logot, vizatime, fotografi, etj Të gjitha pretendimet kundër Szabo Paketa
Rocket në bazat e tillë një shkelje e të drejtave do të përballohen drejtpërdrejt nga konsumatori.

çmimet: Kur një listë e re e çmimeve duket, lista e vjetër e çmimeve humb vlefshmërinë e saj. Në ndërkohë, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime të çmimeve
për shkak të kushteve të tregut.

Ankesat: Periudha për revokimin / kthim për konsumatorët sipas § 355 (2) BGB është 14 ditë nga data e dorëzimit të shënimeve / faturë. Brenda kësaj
periudhe, mallrat papërdorura mund të kthehen tek ne në paketimin e tyre origjinal. Kthimi i mallrave të përdorura është i përjashtuar! Vetëm pas
kontrollimit të mallrave kthyer, vlera e mallrave do të rimbursohen. Packaging and Shipping shpenzimet janë të pakthyeshme. Shpenzimet e kthimit
duhet të përballohen nga konsumatori. Nuk ka të drejtën e revokimit apo kthim për transaksionet me sipërmarrësit dhe / ose operatorët e biznesit.

Transport dëme: Ankesat duhet të bëhen ekskluzivisht në shërbim përgjegjës ofrimit dhe raportuar aty për rimbursim me anë të një raporti të dëmit.

Përgjegjësia: Ne nuk jemi përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i artikujve tona ose humbjen e mundshme të fitimeve për shkak të forcës madhore të tilla si kushtet
e pafavorshme të motit, të zhdukur ose personeli i trajnuar në mënyrë të pamjaftueshme, zhvendosjes
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ose anulimin e ngjarjes, mungon miratimi bar, etj As pretendimet për dëme dhe as uljen me qira mund të pohohet këtu. Pika me qira duhet të testohet
përpara përdorimit dhe ankesa apo paqartësi duhet t'i komunikohet qiradhënësit pa vonesë. Ankesat e pranuara më pas nuk mund të merret parasysh.
Pika me qira është pronë e qiradhënësit. Në rast të dëmtimit ose humbje të mallrave me qira me paramendim, qiramarrësi është plotësisht përgjegjës.

garanci: 2 vjet nga data e blerjes, kundër defekteve të shkaktuara nga përpunimi pahijshme ose defekte materiale. Nuk ka garanci pretendim në rast të
trajtimit të padrejtë, përdorimin apo ruajtje, si dhe në rastin e ripunimi vet ose Rework.

Ruajtja e titullit: Mallrave të dorëzuara mbeten pronë e jona deri në pagesën e plotë.
Vendi i përmbushjes: Frankfurt / Main është vendi i përmbushjes dhe vendi u pajtuan të juridiksionit të gjitha të drejtat dhe obligimet që dalin nga
transaksionet e kryera me ne.

Profili i Kompanisë:
Paketa Rocket Pije shpine Systems Regjistruar Proprietor:
Dezső Szabo Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt / Main, Germany
E-Mail: info@rocketpacks.de Telefon:
+49 (0) 69 95297708 Fax .: +49 (0) 69
95297709
Objekti i biznesit:
Prodhimit dhe tregtisë së Pije backpacks & Vendor sirtarëve
Informacione Bank:
Postbank AG, 60320 Frankfurt
IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

Që nga 2019
Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime
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